
TC ROESELARE 
START2TENNIS !  

LENTE 2019 

• Wil je er echt eens uitbreken? Ga tennissen. Of begin weer… 

• TCR START TO TENNIS IS ENORM POPULAIR 

Met het TC ROESELARE INTROPAKKET 'START TO TENNIS' heb jij binnen de 8 

WEKEN het tennisspel onder knie. 

Voorwaarden: 16 jaar of ouder en geen of weinig tennis ervaring ! Sportieve kledij en 
sportschoenen met vlakke zool (geen loopschoenen !) Plezier verzekerd, al van bij de 
start !! LESSEN IN GROEPEN VAN 4 PERSONEN OP 1 VELD.  

TC ROESELARE start, na het succes van afgelopen jaar, dit voorjaar wederom met het 

project "START TO TENNIS LENTE 2019, gericht op volwassenen 18+ die willen starten 

met tennissen of die na jarenlange afwezigheid in het tenniscircuit weer willen starten met 

deze geweldige sport. Met dit principe wil TC ROESELARE iedereen die interesse heeft, 

en hiertoe behoort, op een snelle en vooral plezierige wijze wegwijs maken in het 

tennisspel. 

Voor deze tennisinitiatie hoeft men GEEN LID te zijn van TC ROESELARE. 

Gedurende 8 lesweken van 60 minuten in een groep van 4 personen krijg je de kans om het 

tennisspel te leren kennen en daarna beslist U zelf of U wel of geen lid wenst te worden van 

TC ROESELARE en/of dus ook eventuele vervolglessen wenst te volgen hierna. Er wordt 

afgesloten met een leuk dubbelspel + gratis drankje van de club na afloop van de sessie! 

Besluit je na de cursus om lid te worden bij onze snel groeiende, en gezellige familieclub, 

dan betaal je slechts 85 euro lidgeld voor het resterende gedeelte tot 1 oktober en kun je zo 

onbeperkt vrij komen spelen. 

De tennisinitiatie lessen 'START TO TENNIS' kun je beginnen vanaf dinsdag 23,  

woensdag 24m donderdag 25 of vrijdag 26 april onder voorbehoud van volledige groepen 

uiteraard. Dit, gedurende 8 weken van 1730-1830, 1830-1930, 1930-2030 of 2030-2130 

UUR.  

De kosten voor deze 'START TO TENNIS' cursus onder begeleiding van een lesgever van 

tennisschool TC ROESELARE, les, gebruik van rackets, aangepaste tennisballen voor 

(semi)beginners, terreinen, verlichting en een warme introductie binnen ons tennispark, met 

gratis drankje als afsluiting bedragen slechts €80,- UNIEK AANBOD DUS !!  

SPECIALE ACTIE LESSEN + GLOEDNIEUW KWALITATIEF RACKET HEAD 

VOOR 125 EURO, IS ECHT EEN SUPER DEAL, NORMAAL VEEL DUURDER. 

Het inschrijfgeld van deze tennisinitiatie dient VOORAFGAANDE betaald te worden op 

rekening van TC ROESELARE: KBC IBAN: BE70 4675 1961 3125 met mededeling van: 

naam + start to tennis lente 2019 + tijdstip.  

Dirk de Vries: Zaakvoerder TC ROESELARE: 0475-243785 / info@tcroeselare.be 

mailto:info@tcroeselare.be


Deadline inschrijving : 8 APRIL – Vol = Vol. www.tcroeselare.be – lessen/stages.  

INSCHRIJVEN 'START TO TENNIS 

LENTE 2019 TC ROESELARE 

Niveau: NOOIT GETENNIST / HERSTARTER 

(omcirkelen) 

Persoonlijke gegevens: 

Naam: ……………………………………………………………………………………………. 

Voornaam:………………………………………………………………………………………... 

Geboortedatum:…………………………………………………………………………………... 

 

Adresgegevens: 

Straat + huisnummer……………………………………………………………………………... 

Postcode + Gemeente:……………………………………………………………………………. 

Contactgegevens: 

Gsm:……………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:…………………………………………………………………………………………. 

Email:…………………………………………………………………………………………….. 

Beschikbaarheid: 

Ik zou graag willen trainen op: (graag omcirkelen wat haalbaar is voor u) 

Di avond  Woe avond Do avond Vrij avond Anders met vrienden, nl : 

1730-1830 1730-1830 1730-1830 1730-1830 

1830-1930 1830-1930 1830-1930 1830-1930   

1930-2030 1930-2030 1930-2030 1930-2030 

2030-2130 2030-2130 2030-2130 2030-2130 

WENST GEBRUIK TE MAKEN VAN SPECIALE ACTIE LESSEN EN RACKET   JA  /   NEE  

http://www.tcroeselare.be/

